જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૪ કેસ કરી, ૩૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૦૫ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૭૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૬૩ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪૮ બબયર ટીન, ૨ કાર અને ૩ સ્કૂટર કબજે કયાટ
હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૩,૬૨૦/- અને જુગારના
સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૧૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૮/૧૯

પાલડીઃ િેજસભાઇ અમરીશભાઇ જાગરીયા (રહે. સમસ્િ બ્રહ્મ ક્ષપિય સોસાયટી પાલડી) એ પાલડી પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૭/૦૫/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ થી સાજના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન
પોિાના મકાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ કરી સોનાના દાગીના કકમિ રૂપપયા
૧,૪૦,૦૦૦/-, કેમેરો કકમિ રૂપપયા ૫,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૨,૯૫,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી બી.એસ.રબારી ચલાવે છે .

ુ ગરઃ શૈવલકુમાર જયંિીભાઇ ઠક્કર (રહે. શ્રી કૃષ્ણ ટાવર બી.ડી પટેલ હાઇસની બાજુમા નારણપુરા)
બાપન
એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૬/૦૫/૧૯ રાિના ૯/૦૦ થી િા.૧૭/૫/૧૯
કલાક ૯/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન બાપુનગર રઘુનાથ કહન્દી હાઇસ્કુલની બાજુમા ભાવેશ કોમ્પલેક્ષમા આવેલ
ગોડાઉનમા નં ૧/૧ મા L.G કોપોરે શનના નામથી ઓકફસમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી ટેબલના ડ્રોઅરમાંથી
રોકડ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ડી.રાઠોડ ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ સુરેશભાઇ સાંકાભાઇ વાઘેલા (રહે.ડો.આંબેડ્કર આવાસ યોજના મનમોહન ચાર રસ્િા પાસે પનકોલ)
એ િા.૧૭/૫/૧૯ નારોજ પનકોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૬/૦૫/૧૯ સાજના
૬/૦૦ થી રાિના ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના દરવાજાનુ િાળુ િોડી અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં
પ્રવેશ કરી સોનાની ચેઇન કકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/-,.સોનાના કાનના મછકણીયા એક જોડી કકમિ રૂપપયા
૫,૦૦૦/-સોનાની બુટ્ટી એક જોડી કકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૭૦,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.જે.સથવારા ચલાવે છે .
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લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૫૯/૧૯

એલીસબ્રીજઃ પશત્તલબહેન ડો/ઓ અશોકભાઇ સોની (ઉ.વ.૧૯) (રહે. આઇ-૩૩ સુવણટ એપાટટ મેન્ટ
સ્વામીનારાયણ મંકદરની બાજુમા પનણટયનગર) િા.૧૩/૫/૧૯ રાિના ૯/૫૫ વાગ્યાના સુમારે એન.સી.સી.
ગેટની આગળ ઉભા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ પશત્તલબહેનના ગળામાંથી સોનાની
ચેઈન નંગ-૨ કકમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/-ખેચી િોડી લુટં કરી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
પશત્તલબહેન સોનીએ િા.૧૭/૫/૧૯ નારોજ એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
હે.કો.શ્રી રિનપસિંહ કહિંમિપસિંહ ચલાવે છે .

ર્ાગડાપીઠઃ કાંપિલાલ ભગવાનદાસ ધુમડા (ઉ.વ.૬૩) (રહે. માયા રોકહદાસ સોસાયટી મહાવીર સ્કુલ પાછળ
કાશી પવશ્વનાથ સોસાયટી પવભાગ-૧ ની બાજુમા ઇસનપુર) િા.૧૭/૫/૧૯ કલાક ૮/૪૫ વાગ્યાના સુમારે
ગીિામંકદર જુના એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડના અંદરના રોડ પર આવેલ લોખંડના થાંભલા નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા
હિા ત્યારે પલ્સર મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ પુરૂષ કાંપિલાલ ઘુમડાના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કકમિ
રૂપપયા ૫૫,૦૦૦/-ખેચી િોડી લુટં કરી લઈ નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ કાંપિલાલ ઘુમડાએ
કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.બી.પટેલ ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૬૦/૧૯

ુ રાત યમુ નવસીટીઃ નવરં ગપુરા ફાલ્ગુન સોસાયટી કોમસટ છ રસ્િા ખાિે પી.જી. િરીકે રહેિા પીનાક
ગજ
ભરિભાઇ દવે એ ગુજરાિ યુપનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૧૭/૦૫/૧૯ રાિના
૧/૩૦ થી સવારના ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના રહેણાંકના ખુલ્લા મકાનમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી
ઘરમાંથી મોબાઈલ ફોન કકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- અને લેપટોપ કકમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૫૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.ઠાકોર ચલાવે છે .

વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃતયુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૬૧/૧૯

“એ” ડીવીજન ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટે શનઃ કનુભાઈ બળદે વભાઈ દે સાઈ (રહે.કૃષ્ણ સારથી સોસાયટી
આબાદનગર પાછળ બોપલ અમદાવાદ) એ “એ” ડીવીજન ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે
કે િા.૧૭/૫/૧૯ કલાક ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે કનુભાઈ િેમના બહેન ભાવનાબહેન વા/ઓ ઈશ્વરભાઈ
દે સાઈ (ઉ.વ.૩૨) (રહે.બંગલા એરીયા સુખરામદાસ મંકદર પાછળ રબારીવાસ નરોડા) કનુભાઈની પાચ
વષટની ભાણી આશાને મોટર સાયકલ પાછળ બેસાડી એસ.પી.રીંગ રોદ વેદાંિ કદમ બંગલોઝ સામેથી પસાર
થઈ રહ્યા હિા ત્યારે કાર નંબર જીજે ૪ સીજે ૭૦૩૩ ના ચાલક અપનલભાઈ ગોરધનભાઈ સોલંકી (રહે.લોક
પમલાપ સામે સરદારનગર િા-જી-ભાવનગર) એ કાર પુરઝડપે અને બેદરકારીથી ચલાવી મોટર સાયકલને
ટક્કર મારિા મોટર સાયકલ ફંગોળાઈ જિા મોટર સાયકલ ઉપર બેસેલ ભાવનાબહેન િેમજ આશાને ગંભીર
ઈજાઓ થિા બન્નેન ુ મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જી.એસ.પટેલ ચલાવે છે .
ઉપરોતિ ગુનાના કામે કાર ચાલકની અટક કરી વધુ િપાસ હાથ ધરી છે .
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આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૮૬૨/૧૯

સાબરિતીઃ પ્રકાશભાઇ દે વીલાલ શમાટ (ઉ.વ.૪૧) (રહે. શ્યામકહલ્સ ફ્લેટ ન્યુ રાણીપ સાબરમિી) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૧૬/૫/૧૯ રાિના સમયે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા
કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી અરપવિંદકુમાર
માનાભાઇ ચલાવે છે .

શહેરર્ોટડાઃ જીિેન્રભાઇ કાન્િીભાઇ મીસ્ત્રી (ઉ.વ.૭૨) (રહે. શ્રી ચામુડં ા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મારૂપિ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ
નરોડા રોડ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૫/૧૯ કલાક ૯/૧૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે ફાસો ખાઈ
આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે શહેરકોટડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી
ઉપેન્રપસિંહ બેચરપસિંહ ચલાવે છે .

િેઘાણીનગરઃ શ્રીજા ડો/ઓ અજયન ચોજાટીલ (ઉ.વ.૧૯) (રહે. હકરનગર સોસાયટી ભાગટવરોડ
મેઘાણીનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૫/૧૯ કલાક ૧૦/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના
હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે મેઘાણીનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એ.હરકટ ચલાવે છે .

ગોિતીપરુ ઃ હાદીક સ/ઓ રવજીભાઇ સોંદરવા (ઉ.વ.૧૮) (રહે. સરદારજીના છાપરાં ખાડાવાળી ચાલી
ગોમિીપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૭/૫/૧૯ કલાક ૩/૧૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે લોખંડની
એંગલ સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મહેંરભાઇ શકરાજી ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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